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 :چکیده

 کته هستتندمهندسین مشاور کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان  هایشرکت، عمرانی یهامتصدی و دخیل در پروژه عواملازجمله 

هتا را بتوانند این پروژه و باشندی داشته مؤثر ها و تناسب خارجی با محیط، عملکردبا تناسب داخلی با ساختار پروژه تا اندهمواره در تالش

مدیریت  و اهمیت جایگاههدف از این مقاله ذکر  به پایان برسانند. و مناسب در کمترین زمان و هزینه ممکن و البته با درجه کیفیت معین

 ریمتغ 33با  اینامهپرسشدر این راستا،  موفق آن است.سازی پیادهبندی معیارهای و اولویت کنترل کیفی ساختمان هایشرکت کیفیت در

شد. در تعامل با طراحی مصاحبه با خبرگان  با استفاده از مرور ادبیات ومدیریت کیفیت سازی پیادهمعیارهای  بندیرتبهبرای شاخص  7و 

شرکت مرتبط با  22 شامل جامعه تحقیق. گردیدنهایی انتخاب  شاخص ریز 51مهندسین مشاور،  هایشرکت و کارکنان ارشد فنی مدیران

 ستؤالنامه مقایسات زوجی متورد توسط پرسش هارشاخصیز. هستندساختمان در شهرستان رشت  مصالح مقاومتو  فرآیند کنترل کیفی

شتدند و  بنتدیاولویت معیارهاقرار گرفت و  لیوتحلهیتجزمورد فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  افزارنرمنتایج با استفاده از . قرار گرفتند

فرآیند مدیریت آموزش و  شاخص ها،شاخص کنترل کیفی ساختمان مشخص شد. از میان هایشرکتبر مدیریت کیفیت  هاآن تأثیرمیزان 

 .شناسایی شدندمشاور ساختمان  نیمهندس هایشرکت تیفیک تیریمدعوامل  ترینمهم عنوانبه کاربردی صورتبه
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 مقدمه -9

 در کیفیتتمهندسین مشاور با ایجاد تعتادل  هایشرکتامروزه 

عرضتته و تقاضتتا از طریتتق افتتزایش کتتارایی بختتش عرضتته و 

و ستازگار  شتفافو  صتورت توممتانتوانمندسازی بخش تقاضا به

 صتورتبهو انطباق زمانی و مکانی این دو  هاآنکردن روابط بین 

شناستایی ابعتاد مختلتد متدیریت  رونیتازاپتردازد، می زمانهم

تعادل  درجهت ارائه خدمات مناسب و استاندارد، درجهت تیفیک

هتای عمرانتی پروژه دربخشی بین عرضته و تقاضتا خواهتد بتود. 

ازجملتته صتترفه  استتتاهتتداف اصتتلی و فرعتتی متعتتددی مطتتر  

بهینته و  استفاده، وسازساختو دقت بیشتر در  سرعتاقتصادی، 

 ضایعات مصالح،  کاهشاز نیروی متخصص،  افتهیسامان

  

کنتترل  هایشترکتی چرخه خدمات از طریق ایجاد سازمناسب

 عرضته، بتادوامو  مقتاوم، ارزانآن خدمات ستریع،  تبعبهکیفی و 

، متوردنررو استتاندارد  تیفیباک ازیموردنو مصالح  قطعات و مواد

 رونیازای است. طیمحستیزکاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط 

درجهتت ارائته ختدمات  تیتفیکشناسایی ابعاد مختلد مدیریت 

ها خواهد بود. تعادل بخشی بین آن درجهتمناسب و استاندارد، 

را  مشاور نیاز دارند تا بدانند چگونه مدیریت کیفیتت هایشرکت

مختلد به  هایسازمانبرای رسیدن به حداکثر منافع اجرا کنند. 

 امتروز در دارنتد.مختلفی برای مدیریت کیفیتت نیتاز  هایروش

گو و گاوا، شتین، ایشتیتا گتوچیهستیم که افرادی چون  جهانی

عت نتوین سیستتم گتااران صتندهندگان و بنیانبی توسعهکراس

ای که نداشتن آن در آینتده یستمیس .باشندکیفیت می مدیریت

 بت در بازارچندان دور باعث از دور خارج شدن از صحنه رقانه
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 ISOاستتاندارد  المللیبین سازمان .[5]د کار و تجارت خواهد ش

 ستال در و شد تأسیس 5491 سال در دوم جهانی جنگ از پس

استانداردهای  به موسوم کیفیت نرام جهانی استانداردهای 5497

 زمینته در حرکتت .[2]رد کت ارائته و تتدوین را 4999ستری 

 ، تشویقISO 4999 یاستانداردها بخصوص کیفیت، هایسیستم

 مؤسسته ستابق رئتیس ستادات احمد ریم مهندس آقای مرحوم

 نتوان شاید مورد این ایران است. در صنعتی و تحقیقات استاندارد

 بته کیفیتت هایسیستم هزمین درکشور  رسمی حرکت که گفت

 هتایو دوره هااندیشیهم برگزاری در استاندارد مؤسسه اقدامات

 در 5314 سال در که ISO 4999 اندیشیهم بخصوص توجیهی

 از یکتی وستازساخت صتنعت .[3]گتردد برمی شتد برگزار رشت

گااری محسوب وسعت کار و حجم سرمایه ازنرر صنایع ترینمهم

عتالوه بتر  یی عوامتل متؤثر در متدیریت کیفیتتشناساشود. می

هتای شتده پروژهافتزایش کیفیتت تمام درکاهش هزینه و زمان، 

کیفیت در تالش است بتا  تیریمدعملیاتی بسیار بااهمیت است. 

برداری کیفی و جستتجوی کیفتی و دو عامل بهره تأثیرشناسایی 

بر ساختار سازمانی و محیط، بهترین خروجی  هاآناثرات متقابل 

 اقداماتی ترینمهم ، ازجملهکیفیت مدیریت رورا ارائه دهد. ازاین

 شتود. هتدف انجتام باید ساختمانی بزرگ هایپروژه در که است

نرارت بر فرآیند ساخت و تولید محصتول بترای  کیفیت تمدیری

ایجاد اطمینان از مطابقت محصول بتا آنهته متوردنرر طترا  یتا 

مجلتس شتورای  هتایپژوهشمرکتز ) .باشتد، متیمشتری است

مدیریت ، هابر طبق یکی از نگرش(. 5341دوم،  شیرایواسالمی، 

 کیفیت یعنی نرارت بر فرآینتد ستاخت و تولیتد محصتول بترای

ایجاد اطمینان از مطابقت محصول بتا آنهته متوردنرر طترا  یتا 

 برقتراری شتامل عمومتاً کیفیتت متدیریتمشتری بتوده استت. 

 کیفیتت، کنتترل ریتزیکیفیتت، طر  اهداف و کیفیت مشیخط

 کیفیتت . متدیریتاست کیفیت بهبود و کیفیت کیفیت، تضمین

ن، مشارکت کارکنتات، رهبری در مدیریری، تمرکز بر مشت شامل

، بهبتود مستتمر، رویکرد سیستمی به متدیریت، رویکرد فرایندی

ارتباط ستودمند و دوطرفته بتا ، هاگیری بر مبنای واقعیتتصمیم

 [.9] است کنندگانتأمین

 به ورودی مدخل یا و کلیدی و احساسی هایواژه از یکی کیفیت

 تتالش. استت کیفیتت متدیریت هایسیستتم با مباحث مرتبط

 مهم، نقتش واژه این و تعرید تبیین در ما جانبههمه و گسترده

 و انتشتار تتدوین دلیل و چرایی آشنایی و درک در زیادی بسیار

 [، کیفیت1] 5از دیدگاه ماراش. دارد کیفیت مدیریت هایسیستم

فرآینتد  تیتفیو کسیستم  تیفیکمحصول،  تیفیکجنبه،  سه از

هتای طور مستتمر بته دنبتال راهها بتهستازمانبررسی است. قابل

جدیدی برای بهبود عملکرد و بته دستت آوردن مزایتای رقتابتی 

دهد ( پیشگام روشی را ارائه میQMباشند. مدیریت کیفیت )می

کننتد. در ها از آن بترای بهبتود عملکترد استتفاده میکه سازمان

عنای طول زمان، اصطال  مدیریت کیفیت چندین احتمال را در م

طور بته [1] 2علمی به دست آورده استت. واکتر خههیتارخود در 

عنوان یک رویکترد متدیریتی تعریتد موجز مدیریت کیفیت را به

تواند توسط چند اصل اساسی و تعتدادی عملکترد کند که میمی

[ در 7] 3لیندستتی و مربتتوط بتته آن توضتتیح داده شتتود. ایتتوانز

پژوهشی بیان داشتند که اصول بنیادین مدیریت کیفیتت عمومتاً 

شامل تأکید بر مشتری، تأکید بتر فرآینتد کتاری و گتروه کتاری 

جتتامع، چهتتار بمعتتد مهتتم  خهتتهیتار. بتتر طبتتق بتتازبینی از استتت

شتده استتت تأکیتد بتر طورمعمول برای ایتن پتژوهش استفادهبه

موزش. این ابعتاد مهتم مشتری، پردازش مدیریت، گروه کاری و آ

[ در 9] 9. راسباشتندهم به نرریته و هتم عملکترد مربتوط متی

کتابش به بررستی اثترات متدیریت کیفیتت در صتنایع تولیتدی 

پرداخته است. از عواملی اساسی که بر روند متدیریت کیفیتت در 

توان به متواردی همهتون تغییتر یمیرگاارند تأث هاشرکتسطح 

گتردد، اشتاره نمتود. یمرمنتدان فرهنگی که موجب مشارکت کا

ی تغییتر، اثتر مستتقیم بتر متدیریت، آمتوزش، ستازوکارهاایجاد 

ارتباطات، شناخت، کارگروهی و رضایتمندی مشتتریان دارد. وی 

عنوان کرد کته عملکردهتای متدیریت کیفیتت موجتب کتاهش 

گردد. مزایای رقتابتی کیفیتت موجتب رشتد های تولید میهزینه

شکی نیستت کته  بخشد.وری را بهبود میسهم بازار شده و سودآ

فروش  کیفیت نسبی و سودآوری اثرگااری باالیی بر میزان سود،

وکار با ارائته محصتوالت برتتر و گااری دارد. کسبو بازده سرمایه

وضو  بهتتر از آن استت کته شتاهد کیفیتت خدمات باکیفیت به

  .پایین تولید یا خدمات باشیم

فراینتدهای  ،نوع و پیهیتدگی پتروژهدر ادبیات موضوع، بسته به 

شود. برای فرایند مدیریت کیفیتت پتروژه، دو مختلفی مطر  می

ریزی و انتد از فتاز اول برنامتهکننتد کته عبارتفاز را معرفتی می

مدیریت کیفیت که شامل نحوه ساختاردهی و انجتام شناستایی، 

و نرتارت  کنتترلریزی واکنشتی، تحلیل کیفتی و کمتی، برنامته

شود. فتاز کیفیت در طول چرخه حیات پروژه تشریح می مدیریت

دوم شناسایی کیفیت که شتامل شناستایی عوامتل و منتابع ایتن 

کیفیتتت، شناستتایی عوامتتل بتتالقوه، شناستتایی عالئتتم کیفیتتت و 

های متدیریت شناسایی ورودی سایر فرایندها و سایر محتدودیت

ناستایی ، شمدیریت کیفیتت ارزیابی در گام اولینباشد. پروژه می

انتواع ابتتدا تیمتی از پتروژه  کیفیتت. در شناستایی است کیفیت

بندی کترده و روی پروژه دستته تأثیررا با توجه به میزان  کیفیت

کند. الزم می تعیینشده را مشخص کیفیتعوامل ناشی از رخداد 

دیگر وابستته باشتد  عاملبه یک یا چند  کیفیتبه ذکر است اگر 
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نیتز بایتد صتورت  امل متؤثر در کیفیتتعوبررسی و ارزیابی بقیه 

 بگیرد.

 کیفیتت مفهتوم بته و التتین عبتارتی مخفد خدمات کیفیت فن

 تعیتین جهتت ابتزاری درواقتع خدمات کیفیت فن. است خدمت

 عملکترد ستطو  و موردنرر سطو  موجود، بین ایشکافه میزان

 ستازمان یتک خدماتی بخش یا و خدماتی سازمان یک در واقعی

 پرسشتنامه خدمات، طر  کیفیت فن اساس و پایه. است تولیدی

 حوزه این در گام که محققی هر بنابراین؛ هاستنگرش سنجش و

. باشتد آشتنا پرسشتنامه طراحی اصول با خوبیبه گاارد، بایدمی

 انترتارات بتواند که است ابزاری نیازمند امری چنین به دستیابی

 کتردن دخیتل بتدون را متدیران و مشتری، کارکنتان ادراکات و

 همتان ابتزار ایتن کته کند گیریاندازه شخصی قضاوت گونههیچ

 جهتتت لمسقابتتل ابتتزاری تهیتته همهنتتین. استتت پرسشتتنامه

[. 4]است  مهم بسیار وی نیازهای ارضای و مشتری به دهیارزش

بندی عوامل مؤثر بتر به شناسایی و طبقه [59]اعرابی و همکاران 

و بررستی ارتباطتات ایتن  کیفیتت های مدیریتتعیین استراتژی

هتای داخلتی و عوامتل را بته بخش نیتاعوامل پرداختند. ایشان 

بندی کردند. درنتیجه تعیین بندی و اولویتطبقهخارجی تقسیم، 

این عوامل، مدلی را برای متدیریت استتراتژیک کیفیتت معرفتی 

در تحقیقی مدیریت کیفیتت را  [55] 1مالیک و همکاران نمودند.

ریزی و ی پیشتتگیری و نتته تشتتخیص در برنامتتههتتاراهیکتتی از 

وستاز معرفتی کردنتد. ایشتان اثبتات دهی صنعت ساختسازمان

ی ستازمانی موجتب اثربخشکردند که مدیریت کیفیت با افزایش 

 وستتازساختهتتا در صتتنعت یتفعالی دهستتازماندرک بهتتتر و 

شود. همهنین توسعه مدیریت کیفیت در این صنعت، موجب یم

االتر مشتری، رضایت ذینفعان، افزایش سهم بازار و مندی بیترضا

 شود.یمیفیت استاندارد باکیت ارائه محصول درنها

 از مختلد دیدگاه [ در پژوهشی دو52]و همکاران  1شرودر

 امتحان را دارند متفاوت اهداف مدیریت کیفیت که عملکردهای

 آشکار تحلیل این. کیفی شناسایی و کیفی برداریبهرهت کندمی

کاری  عملیات بر مدیریت کیفیت از جنبه دو این که کندمی

 اطمینان عدم و سازمانی ساختار مختلد سطو  برای متفاوتی

 مدیریت عملکردهای درنتیجه، تأثیرات. گااردمی تأثیر محیطی

دارد.  بستگی محیطی اطمینان عدم و سازمانی ساختار به کیفی

 اول. کندمی کمک کاری خههیتار به طریق سه به تحقیق این

 کردن متمایز لهیوسبه کیفی مدیریت عملکردهای تأثیر آن اینکه

 دیدگاه این که دارد اشاره کاری هم از جدا گروه دو گیریاندازه و

کنیم،  سازیعادی را کیفی مدیریت عملکردهای چگونه که را

 مدیریت کیفیت تأثیر همگونی نگرش اینکه دوم. نمایدمی تأمین

 دو مالیم و معتدل تأثیر به تجربی طوربه و کندمی پشتیبانی را

 مدیریت کیفیت عملکردهای بین ارتباط بر همگونی عامل

 تناسب دو هر اهمیت نهایتاً. بخشدمی اعتبار کاری عملیات

 برای را سودمندی بصیرت که کندمی بنا را خارجی و داخلی

 را کیفی مدیریت عملکردهای چگونه که کندمی تأمین عاملین

تحقیقی به بررسی  [ در53]بهرامی و همکاران  .نمایند اجرا

ی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اثربخشبر  مؤثرعوامل 

تولیدی پرداختند. مجموعه عواملی که موجب کاهش  هایشرکت

گردد یم هاسازمانی سیستم مدیریت کیفیت در سطح اثربخش

سازی روی انسانی در پیادههای نیشامل عدم شناخت توانمندی

سیستم مدیریت کیفیت و کمبود نیروی کارآمد، عدم کنترل و 

نرارت مستمر، انحصاری بودن خدمات و عدم وجود شرایط 

رقابتی، عدم اعتقاد مدیران ارشد به مفید بودن سیستم مدیریت 

حمایت کافی از سیستم مدیریت کیفیت کیفیت و همهنین عدم

بخش گاشته است که چندان رضایتنه و اکتفا به فرآیندهای

، زمینه را برای عدم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت درمجموع

 فراهم آورده است.

[ در پژوهشی به بررسی موانع کلیدی 59]اجلی و همکاران 

کارگیری موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت گاز از طریق به

مل اصلی مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان پرداخته و پنج عا

مؤثر بر مدیریت کیفیت را شناسایی کردند. سپس ارتباط و توالی 

سازی ساختاری تفسیری فازی مشخص گردید. این موانع با مدل

با توجه به اینکه شدت )تأثیرگااری یا تأثیرپایری( روابط میان 

سازی ساختاری مشخص نبود، در ادامه با برخی موانع در مدل

ازی شدت روابط میان موانع تعیین استفاده از روش دی متل ف

شد. نتایج نشان داد که موانع مرتبط با نیروی انسانی و مفهومی، 

باشند که تأثیرگاارترین موانع در موفقیت مدیریت کیفیت می

[ در 51] 7ها شود. یانگ کیم و همکارانتوجه زیادی به آن دیبا

 هایکیفیت مدیریت میان ارتباط هایشیوه پژوهشی به بررسی

با توجه به  غیرمستقیم یا مستقیم کیفیت مدیریت با مختلد

رادیکال،  محصول، فرایند رادیکال عامل نوآوری شامل نوآوری

 نتایج. پرداختند اداری نوآوری و افزایشی افزایشی، روند محصول

 از مدیریت کیفیت هایشیوه از ایمجموعه که دهدمی نشان

 نوآوری نوع پنج این تمام با مثبتی رابطه فرآیند، مدیریت طریق

اثر مدیریت کیفیت در رابطه با  [51] 9ساهو و همکاران. دارند

های کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند را سنجیده و شرکت

های مدیریت کیفیت به شناسایی موانع عمده در اتخاذ شیوه

های تولیدی در این سطح حداکثر تالش را پرداختند. شرکت

ها برای افزایش رقابت دارند. مؤثرترین راه این شرکت برای حفظ

اجرای سیستم مدیریت کیفیت  مشتریان از طریق نفساعتمادبه
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های مدیریت کیفیت در همه سطو  صنعت است. اعمال روش

های یل اجرای استراتژیبه دلعالوه بر حفظ مزیت رقابتی 

رش گست به طبعمدیریت کیفیت، موجب بهبود عملکرد صنایع و 

در  [57] 4پور و همکارانحسنگردد. فرهنگ کارآفرینی می

و  بررسی رابطه دوجانبه بین مدیریت کیفیت جامع بهپژوهشی 

 و تأثیر آن بر نوآوری فرایند و محصول پرداختند. مدیریت دانش

این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که شواهد تجربی را 

ارائه  مدیریت دانش و مدیریت کیفیت برای روابط متقابل بین

های تحقیق و توسعه دهد که شرکتنشان می مطالعات .دهدمی

تنها نهمدیریت دانش  در کنارمدیریت کیفیت جامع  با اجرای

صورت مؤثر دارند، بلکه های خود را بهتوانایی مدیریت فعالیت

عنوان  هاتوانند به نحو نوآورانه و بسیار مؤثر عمل کنند. آنمی

 تیفیبر اساس بهبود دائم ک دیها باکار سازمان فلسفه داشتند

 یبا کنترل آمار دیاصل با نیمحصوالت و خدمات باشد و ا

 یرقابت و بقا یبرا رایو لات بردن از کار همراه باشد، ز تیفیک

 است. یسازمان ضرور

های گونه که در ادبیات موضوع مشخص است، اکثر پژوهشهمان

ای بته صورت گرفته در ارتباط بتا متدیریت کیفیتت توجته ویتژه

که صتنایع و مراکتز ی تولیدی دارد. درصورتیهاکارخانهصنایع و 

خدماتی نقش به سزایی در باال بتردن ستطح کیفیتت و افتزایش 

ین زمینه توجه بیشتری کند و مطالعه در اوری کیفی ایفا میبهره

ی( مدیریت سازادهی)پکند. همهنین تاکنون در زمینه را طلب می

های مهندسین مشاور کنترل کیفی و مقاومتت کیفیت در شرکت

و وقتت ، طبعتاً متدیرانمصالح هیچ کاری صورت نگرفتته استت. 

شتده بته حوصله ورود به جزئیات فوق را ندارند، لاا خروجی ارائه

های شرکت کنترل کیفی و مقاومت مصالح ینولها توسط مسئآن

ارقتتام و نمودارهتتایی استتت کتته بتته  ،اعتتدادمهندستتین مشتتاور، 

 متتدیریت کیفیتتتکنتتد. ارزیتتابی هتتا کمتتک میگیری آنتصتتمیم

بتا توجته بته حفتظ  را امنیتت تواند لزوم هزینه کتردن بترایمی

به تصمیم گیران سازمان اثبات کند. نتتایج  کیفیت و استانداردها

گیری صتتحیح در انتختتاب بتته جهتتت متتدیریت کیفیتتت ارزیتتابی

استت( کمتک  افزایش عمتر و کیفیتت ستازهها )که همانا حلراه

 هایمشتتیتوانتتد در تولیتتد و اصتتال  خطکنتتد، همهنتتین میمی

 مهندستی ستاختماننرام ستازمان های کنترل کیفتی وشرکت

ها و از تحقیتق حاضتر شناستایی شتیوه هتدفاا ل استفاده شود.

( متتدیریت کیفیتتت در یستتازادهی)پ یبنتتدهتتا و درجتتهاولویت

مهندسین مشتاور کنتترل کیفتی و مقاومتت مصتالح  هایشرکت

کنتترل  هایشرکتاین پژوهش مفاهیمی کاربردی را برای  .است

بترداری کیفی ساختمان در قالب ترکیب درست عملکردهای بهره

ستتازی متدیریت کیفیتتت تتتأمین کیفتتی بترای عادی و شناستایی

کند و اینکه چگونه عملکرد بهتری را با استتفاده از ابتکتارات می

از منرر دانش  هاشرکتبدین منرور ابتدا این  کیفی کسب کنند.

رایتج  ای بتا استتانداردهایو مقایسه شدهبررسی کیفیتمدیریت 

استخراج  ،مؤثرسپس طی مطالعه میدانی عوامل گیرد. میصورت 

بندی و وزن دهی شده و با استتفاده از تبتدیل پارامترهتای دسته

و انجام فرایند تحلیل سلستله مراتبتی  هاپروژه درکیفی به کمی 

 د.نگردشناسایی میعوامل  نیمؤثرترفازی، 

 روش پژوهش -5

هتا و تیاولوها، ایتن تحقیتق باهتدف شناستایی و ارزیتابی شتیوه

کنتتترل کیفتتی  هایشتترکتبنتتدی متتدیریت کیفیتتت در درجه

ای کامتل هدف از این مطالعه گردآوری مجموعه شده است.انجام

بنتدی ایتن های کتاربردی متدیریت کیفیتت و اولویتاز شاخص

. در این پژوهش ضرورتی برای ایجاد فرضیه وجود استها شاخص

 ستؤاالتاستت.  شتدهپرداختهیی هاستؤالنداشت و تنها به طر  

 ازت اندعبارتپژوهشی تحقیق حاضر 

 درجه اهمیتت )وزن( معیارهتای ارزیتابی متدیریت  -اول سؤال

 وستازساختکیفیت بتا توجته بته نرتر کارشناستان و خبرگتان 

ی عمتران( مهندستنرام)مهندسین مشاور و مهندستین ستازمان 

 چگونه است؟

 دربا توجه به نرر کارشناسان و مهندسین مشتاور  -دوم سؤال 

ی هانتهیگزوستاز، درجته اهمیتت )وزن( هتر یتک ساخت زمینه

ی عمرانتی هتاپروژهبندی مدیریت کیفیت در بندی و رتبهاولویت

 چگونه است؟

که با استفاده از مرور ادبیات،  شدهمعرفیهای با توجه به شاخص

، ابتتدا وضتعیت اندشدهمشخص نامهپرسشمصاحبه با خبرگان و 

کنتترل کیفتی ستاختمان  هایشترکتهتا در هر یک از شتاخص

بتا چنتین  هاشترکتقرار گرفت تا مشخص گردد آیا  موردبررسی

ها در برختتی از ایتتن شتتاخص متتواردی روبتترو هستتتند یتتا اینکتته

تا بتر استاس آن بتتوان  مهندسین مشاور وجود ندارد هایشرکت

ایتن بتا توجته بته ایتن مهتم،  نمود.چارچوب پیشنهادی را تهیه 

با توجه بته ابعتاد گام صورت پایرفت. در گام اول، سه تحقیق در

بته شناستایی  ،مختلد مسئله و نیز گستترگی مفتاهیم و نرترات

در  کنتترل کیفتی هایشترکتمتدیریت کیفیتت عناصر مؤثر بر 

ارتباط با متقاضیان و عوامل اجرایی )پیمانکاران، ناظران پتروژه و 

با استفاده مرور ادبیتات و  هاآنبندی و اولویت (سین مشاورمهند

 55بترای  نامهپرستش 22دریافت نرر خبرگتان صتورت گرفتت. 
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کنترل کیفی ساختمان و مقاومت مصتالح  زمینه درشرکت فعال 

که هم بتا محتیط شترکت و هتم بتا مفتاهیم متدیریتی آشتنایی 

برگشتت  نامهپرسش 57در کل تعداد  ؛ کهداشتند، ارسال گردید

تعتداد قابتل قبتولی استت.  ( کتهنرخ پاسخگویی %77) داده شد.

 بود. هازیرشاخصشاخص و  33نتیجه این مرحله شناسایی تعداد 

های مؤثر همتراه بندی شاخصگام دوم برای انتخاب و اولویت در

کنتترل کیفتی  هایشترکتدر مدیریت کیفیتت  هازیرشاخصبا 

 شتد کتهیدمن استتفاده ساختمان )مهندسین مشاور( از روش فر

بتر منجر گردید.  شاخص ریز 51شاخص و  7درنهایت به انتخاب 

هتای های انتختابی دارای جایگاهشتاخص خبرگتان نرراتاساس 

ستازی متدیریت های پیادهو تأثیرگااری متفتاوت بتر جنبته ویژه

های مهندستتین مشتتاور هستتتند و رابطتته کیفیتتت در شتترکت

د. لاا فرض بر مستتقل بتودن ها وجود ندارمعناداری بین شاخص

 های انتخابی گااشته شد.شاخص

هتتا و شتتاخص بنتتدیگتتااری و اولویتگتتام ستتوم بتترای ارزش در

نامه سلستله های انتخابی، از خبرگتان توستط پرستشزیرشاخص

هتا، بتا نامهآوری پرستشمراتبی نررخواهی شده و پس از جمتع

شتده، بترای تحلیتل یینتعهای توجه به مستتقل بتودن شتاخص

مراتبی فازی با استفاده های دریافتی از روش تحلیل سلسلهپاسخ

امکتان استتفاده از  این روششده است. استفاده 59چانگاز روش 

. کندمعیارهای محسوس و غیر محسوس در کنار هم را فراهم می

باشتد و بته فهم بتودن آن میاز مزایای ایتن روش ستاده و قابتل

 دهد در شرایط گوناگون بتا توجته بته شترایطه میاجاز هاشرکت

معیارهتای توان می، کنترل کیفی ساختمان هایشرکت حاکم بر

همهنتتین تغییتتر و اضتتافه و یتتا کتتم کننتتد.  شتتاخص راانتختتاب 

ناستتازگاری نرتترات خبرگتتان توستتط روش بررستتی ستتازگاری 

بوچر )بررسی سازگاری دو ماتریس( مورد ارزیتابی قترار  -بوگوس

 گرفت.

تحقیتق در حتوزه تحقیقتات متدیریتی و بتا  این لمرو موضوعیق

کنتترل  هایشترکتمحوریت ارزیابی و تحلیل متدیریت کیفیتت 

باشد. تحقیتق های عمرانی میکیفی ساختمان در ارتباط با پروژه

انجام پایرفت. قلمرو مکانی  5341حاضر در محدوده زمانی سال 

کنترل کیفی )مهندسین مشاور مقاومتت  هایشرکتاین تحقیق 

 3و  2و  5ی هاهیتپاسطح شهرستان رشت با داشتتن  ( درمصالح

ی اکتابخانتته. بتترای نگتتارش ادبیتتات تحقیتتق از روش استتت

ی اصلی تحقیتق بتا روش میتدانی و از هادادهاست.  شدهاستفاده

 است. شدهآوریجمعطریق پرسشنامه و نیز مصاحبه، 

بییر اسییاش روش تحلیییل  هانییهیگزوزن دهییی  -5-9

 یافته چانگگسترش

روشتی بستیار ستاده را بترای بستط  5442در سال [ 59]چانگ 

ایتن روش  .مراتبی به فضای فتازی ارائته دادفرایند تحلیل سلسله

که مبتنی بر میانگین حسابی نرترات خبرگتان و روش نرمتاالیز 

بتود،  شتدهساعتی و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توستعه داده

قرار مراحل انجام این روش به. مورد استقبال محققین قرار گرفت

 استتزیر 

در ایتن مرحلته ستاختار ت مراتبیترسیم درخت سلسله؛ 9مرحله 

مراتب تصمیم را با استفاده از سطو  هدف، معیار و گزینه سلسله

 .ترسیم کنید

بتا استتفاده ازنرتر ت تشکیل ماتریس مقایسات زوجتی ؛5مرحله 

ی از اعتداد فتازی ریتگبهره، ماتریس مقایستات بتا رندهیگمیتصم

ijc,ijb,ija(ijt(مثلثی 
~

 را بر اساس نررات چندین تصمیم

 .گیرنده تشکیل دهید































































































































































),,(......

nPna~

nâ

na~

nPna~

nâ
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nâ

na~

......),,(

Pa~

â
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افراد نرر دهنتده در متورد اولویتت  تعداد Pij که در این ماتریس

 .باشدیم jنسبت به  iدرایه 

میتانگین حستابی نرترات ت حسابی نرتراتمیانگین ؛ 3مرحله  

 تصورت ماتریس زیر محاسبه کنیدگیرندگان را بهتصمیم
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 .( نرماالیز کنید3)
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is کهیدرصورت
فتوق  هنشان دهیم رابط i, ui, mi(l(صورت را به ~

 .شودیم( محاسبه 9به ترتیب رابطه )
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درجته احتمتال ت بتودن تتربزرگتعیین درجه احتمال  ؛6مرحله 

 آن رامحاستبه و  هتا µiرا نسبت بته ستایر  iµبودن هر  تربزرگ

)Ai(d بودن عدد مثلثی فازی  تربزرگدرجه احتمال . مینامیم

)u,m,l( 2222   نستتتبت بتتته عتتتدد مثلثتتتی فتتتازی

)u,m,l( 1111  تبرابر است با 

(1)  )y(M),x(MminxySub)MM(V 2112  

 ت( بیان کرد1صورت رابطه )به نآ مترادف توانیماین رابطه را 

 )d(M)MM(hgt)MM(V 21212  

(1) 
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مختصات باالترین نقطه در منطقته اشتتراک و برختورد دو  dکه 

 (5شکل ) است. 2Mو  1Mتابع عضویت 

 
 ت اولویت دو عدد فازی مثلثی5شکل 

محاستتتتبه هتتتتر دو مقتتتتدار  2Mو  1Mبتتتترای مقایستتتته 

)MM(V 21   و)MM(V 12  درجتته . ضتتروری استتت

عتدد  Kاز  (M)بودن یک عتدد فتازی محتدب  تربزرگاحتمال 

)k,...,,i;iM(فازی محدب دیگر  21 زیتر تفکیتک  صتورتبه

 تشودمی

 
)M(d)]kMM(),...,MM(),MM[(V

)kM,...,M,MM(V





21

21 

(7) k,...,,i)iMM(Vmin 21 

، هتاوزنبتا نرمتاالیز کتردن بتردار ت نرمتاالیز کتردن ؛7مرحله  

 .آیندی نرماالیز به دست میهاوزن

(9) 
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1

1 

با تکرار این فرایند، . هستند( یرفازیغ)ی فوق، وزن قطعی هاوزن

با انجام ایتن محاستبات . دیآیمبه دست  هاسیماتراوزان تمامی 

 .آیدنتایج به ترتیب زیر به دست می

ی گزینته و معیارهتا، هتاوزنبا ترکیتب ت ترکیب اوزان :8مرحله 

 .آیدی نهایی به دست میهاوزن

(4) i
n

j
ijr~iw~iU

~






1
 

 اگر

 اگر

 صورت نیادر غیر 
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 بوچربررسی سازگاری به روش گوگوش و  -5-5

دو ، بررسی سازگاری یپیشنهاد دادند برا [54] 55گوگوس و بوچر

 یس فتازیاز هتر متاتر( یو حدود عدد فتاز یانیعدد م)س یماتر

 یس بتر استاس روش ستاعتیهتر متاتر یمشتق و سپس سازگار

 یفتاز یهتاسیماتر یمراحل محاسبه نرخ سازگار .شودمحاسبه 

 یس مثلثتیماتر :9 مرحلهبدین قرار ست که در  یسات زوجیمقا

 یانیتس اول از اعداد میماتر. دیم کنیس تقسیرا به دو ماتر یفاز

]ijma[ شودیمل یتشک یمثلث یهاقضاوت
m

A  س یو متاتر

 ین اعتداد مثلثتییحتدود بتاال و پتا ین هندستیانگیدوم شامل م

1ijaija شودیم
m

A . 

 یس را با استفاده از روش ساعتیماتر هر ت2بردار وزن  :5مرحله 

 .دیر محاسبه کنیب زیبه ترت

(59) 
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[ که در آن
m
iw[
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w  

(55)  
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[ که در آن
g
iw[

g
w  

س با استتفاده یهر ماتر یژه را برایمقدار و ترینبزرگ :3مرحله 

 .دییر محاسبه نمایاز روابط ز

(52) 
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ر محاستبه یتبط زوارا با استفاده از ر یشاخص سازگار :9مرحله 

 تدیکن

(59) 
)n(

)n
m
mx(m

CI
1


 

(51) 
)n(

)n
g
mx(g

CI
1


 

 را بر CIشاخص ، (CR) یمحاسبه نرخ ناسازگار یبرا :0مرحله 

مقتدار  کهدرصتورتی. دیتم کنیتقست (RI) یمقدار شاخص تصادف

 استتتفادهقابلس ستتازگار و یمتتاتر، باشتتد 5/9حاصتتل کمتتتر از 

ر یآوردن مقتاد بته دستت یبترا یستاعت. شتودیمص داده یتشخ

و با  یس را با اعداد تصادفیماتر 599، (RI) یتصادف یهاشاخص

و  یر ناسازگاریل داده و مقادیتشک هاسیماترشرط متقابل بودن 

 یر عتددیمقتاد ازآنجاکتهامتا ؛ را محاستبه نمتود هتاآنن یانگیم

ن صورت یدر ا یستند و حتیح نیهمواره عدد صح یسات فازیمقا

ل یتبتد حیرصتریغبه اعتداد  عموماًرا  هاآن، ین هندسیانگیهم م

ز یتن یستاعت( 5-4)اس یتدر صورت استتفاده از مق یحت، کندیم

استتفاده  یستاعت (RI) یتصتادف یهاشاخصاز جدول  توانینم

 یس تصتادفیمتاتر 999د یتبا تول بو چرن گوگوس و یبنابرا؛ کرد

 یهتاسیماتر یرا بترا ((RI یتصتادف یهاشاخصمجدداً جدول 

 .د کردندیتول 5جدول  به شر  یفاز یسات زوجیمقا

 (RI) یتصادف یهاشاخصت 5جدول 

m اندازه ماتریس
RI 

g
RI 

5 9 9 

2 9 9 

3 9949/9 5741/9 

9 7437/9 2127/9 

1 9729/5 3147/9 

1 5441/5 3959/9 

7 2979/5 9949/9 

9 3959/5 9519/9 

4 3743/5 9399/9 

59 9941/5 9911/9 

55 9595/5 9131/9 

52 9912/5 9771/9 

53 9111/5 9145/9 

59 9453/5 9999/9 

51 9491/5 9999/9 
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 یعدد فاز یانیابتدا مقدار م یتصادف یهاسیماترد یتول یبرا 

 در بازه یتصادف صورتبه یمثلث







9

9

1
متقابل  صورتبهو  ,

 قدارم]در بازه  ین هر عدد مثلثییسپس مقدار حد پا. د شدیتول

 و دشدهیتول یانیم
9

1
و مقدار  4] آن در بازه یو مقدار حد باال  ]

م یبا تقس تیدرنهاد و یتول یتصادف صورتبه ]دشدهیتول یانیم

ن یانگیو م یانیس حد میحاصل به دو ماتر یس تصادفیماتر

به دست  هاآن یمقدار شاخص تصادف، نییحدود باال و پا یهندس

m در ستون یمقدار ناسازگار کهنیا توجهقابلنکته . آمد
RI 

g شتر ازیب
RI است که دامنه اعداد  جهتنیبدن تفاوت یا. است

 یانیحد م یبرا دشدهیتول یتصادف







9

9

1
است اما دامنه اعداد  ,

، تولیدشده یانیاساس عدد م برنییپاحدود باال و  یتصادف

در  یناسازگار یبرا ین احتمال کمتریمحدودتر است و بنابرا

س بر یدو ماتر یبر ا یبا محاسبه نرخ ناسازگار. وجود دارد هاآن

 تمیکنیمسه یمقا 5/9را با آستانه  هاآنر یاساس روابط ز

(51) 
g

RI

g
CIg

CR  

(57)  
m

RI

m
CIm

CR  

س یمتاتر، بودنتد 5/9کمتر از  هاشاخصن یا هردوی کهدرصورتی

از ، بودنتد 5/9هتر دو بیشتتر از  کهدرصتورتی. سازگار است یفاز

 شتتدهارائه یهتتاتیاولوتتتا در  شتتودیمتتتقاضتتا  رندهیگمیتصتتم

( تنهتا کهدرصورتید و ینما دنرریتجد
g

CR(
m

CR شتتر از یب

( حتدود) یانیتر میدر مقتاد تجدیتدنرر رندهیگمیتصتم، بود 5/9

 .دهدیمرا انجام  یفاز یهاقضاوت

 هاداده وتحلیلتجزیه -3

با استفاده از مرور ادبیات،  ارزیابیهای انتخاب شاخص در گام اول

در گتام دوم مشتخص گردیتد. نامته مصاحبه با خبرگان و پرسش

بتا استتفاده از  هازیرشتاخصهمراه بتا  مؤثرهای انتخاب شاخص

و بتتر استتاس  شتتدهمعرفیشتتاخص  33روش فریتتدمن از میتتان 

گیرد. الزم به ذکتر توسط خبرگان صورت می شدهکسبامتیازات 

از  آمدهدستتبههتای است که آزمون فریدمن بر استاس میانگین

نمایتد. شاخصتی کته بیشتترین می بندیرتبهها اقدام به شاخص

بتاالترین امتیتاز و شاخصتی کته  بندیرتبهمیانگین را داشته در 

امتیتاز  فریدمن، کمترین بندیرتبهترین میانگین را داشته در کم

برای سنجش این  شدهاستفادهدهد. طید را به خود اختصاص می

 5لیکرت بوده و محدوده اعداد انتخابی بین  نامهپرسشپژوهش، 

 1بتدین نحتو استت کته عتدد  نامهپرستش بندیرتبهاست.  1تا 

 ترینضتعید دهندهنشتان 5و عتدد  بهترین شاخص دهندهنشان

ختتوبی در شتترکت باشتتد. اگتتر شتتاخص از وضتتعیت شتتاخص می

برای آن شتاخص  آمدهدستبه هایپاسخبرخوردار باشد میانگین 

و بالعکس. بر اساس نتایج آزمون فریتدمن  استنزدیک  1به عدد 

صتورت  2شاخص با امتیاز بتاالی  33شاخص از میان  7انتخاب 

مربتوط بته ، امتیاز حاصل از آزمون فریتدمن 2پایرفت. در شکل 

ی فراینتد هاشتاخصاستت. گردیتده این هفت شاخص مشخص 

بتتر استتاس  متتدیریت، تمرکتتز مشتتتری، کتتارگروهی و آمتتوزش

و شناستایی کیفتی  کیفتی بترداریبهره دودستتهبته  تأثیرگااری

هتایی همهتون فعالیتبرداری کیفی به . عامل بهرهاندشدهیمتقس

کته درحالی و اجترا اشتاره دارد رانتدمان ،یدتول ،انتخاب ش،یپاال

 ق،یتهتایی مترتبط بتا تحقشامل فعالیتشاخص شناسایی کیفی 

ایتتن دستتته هتتر دو  .استتت تیتتو خالق ییتترتغ ،یشآزمتتا ،کشتتد

های مستتتقل و متفتتاوت در حتتوزه دارای جنبتته هتتاشتتاخصزیر

 تتأثیر. شاخص عدم اطمینان محیطتی تحتت هستندتأثیرگااری 

. شتودمیسه عامل عدم اطمینان کار، محصول و سازمان بررسی 

عامتتل مکتتانیکی و  تتتأثیرشتتاخص ستتاختار ستتازمانی بتتر استتاس 

شاخص تناسب داخلی و خارجی  درنهایتو  شدهیبررس ارگانیکی

بر اساس دو عامتل تناستب داخلتی عملکترد و تناستب ختارجی 

مستقل این عوامل  متفاوت و تأثیراتکه  شودمیمحیط سنجیده 

 برفرضتاییدی  نیت کیفیت و تائید نهایی خبرگابر سیستم مدیر

 .باشدیم هاشاخصاستقالل 

 
کنترل کیفی  هایشرکتها در امتیاز شاخص نیانگیم ت2شکل 

 ساختمان و مقاومت مصالح
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 هتاآنو عالمت اختصتاری  هازیرشاخصها، نام شاخصهمهنین 

 است. آمدهشر  مختصری از هریک در ذیل  و 2در جدول 

  هاآنو عالمت اختصاری  هازیرشاخصها، نام شاخصت 2جدول 

 هازیرشاخصنام  هاشاخص
عالمت اختصاری 

 هازیرشاخص

 فرآیند مدیریت
 A1 برداریفرآیند بهره

 A2 فرآیند شناسایی

تمرکز بر 

 مشتری

 A3 برداری مشتریانبهره

 A4 شناسایی مشتریان

 کارگروهی
 A5 برداری تیم کاریبهره

 A6 شناسایی تیم کاری

 آموزش
 A7 برداریبهره آموزش

 A8 آموزش شناسایی

عدم اطمینان 

 محیطی

 A9 وظیفه(کار )عدم اطمینان 

 A10 عدم اطمینان محصول/فرآیند

 A11 سازمانیعدم اطمینان

ساختار 

 سازمانی

 A12 ماشینی() یکیمکانساختار 

 A13 ساختار ارگانیکی

تناسب داخلی 

 و خارجی

 A14 تناسب داخلی بین عملکردها

 A15 تناسب خارجی با محیط

 در متدیریت کیفیتت ارشتد تیریمتد یرهبر فرآیند مدیریت:

 .دارد یخدمات هایسازمانهای متنوع بر جنبه یمثبت تأثیر

 :عنوانبتهرا  یمدار یها مشترهمه سازمان تمرکز بر مشتری 

 .رندیگدر نرر می تیفیک تیریمدبرای دستیابی به  یدیکل وهیش

 :نتتدیو مشتتارکت کارمنتتدان در فرا یهمکتتار کییارگروهی 

 هاآنو قدرت ابتکار  خودکفاییتعهد،  تیفیک تیریسازی مدادهیپ

 .کندمی تیرا تقو

 :ستازی ادهیو کارکنتان پ رانیو آموزش متد التیتحص آموزش

 کند.را آسان می تیفیک تیریمد ستمیس

 :تغییرات خارجی که شامل  بینیپیش عدم اطمینان محیطی

اطمینتتان  عتتدم ستته منبتتع عتتدم اطمینتتان کتتار )وظیفتته(،

 .استاطمینان سازمانی  محصول/فرآیند، عدم

 :بتر  باثبتاتی تتأثیرساختار مکتانیکی دارای  ساختار سازمانی

و  یتتتخالق ستتاختار ارگانیتتک، کتتهدرحالیستتازمان استتت، 

 کند.را تشویق می پایریتطبیق

 سازمان مستقل از محیطی  ساختار ارجی:تناسب داخلی و خ

شتامل تناستب  کته نیست ،شودکه یک سازمان با آن مواجه می

 .استداخلی عملکرد و تناسب خارجی محیط 

 هتاآن بنتدیرتبهو  آمدهدستتبهبا توجه به میانگین امتیازهتای 

مشخص استت، ، 2در شکل  شدهدادهنشان که از نتایج  طورهمان

در گتتام ستتوم . بتتاالترین امتیتتاز استتتشتتاخص آمتتوزش دارای 

بندی و ارزیتابی مقایستات زوجتی بتین عوامتل متدیریت اولویت

درختت  بتر استاس کنترل کیفتی ستاختمان هایشرکتکیفیت 

با استفاده از و  3در شکل  شدهدادهمراتبی تصمیم نمایش سلسله

 پایرد.می صورت چانگمراتبی فازی روش تحلیل سلسله

 
 مراتبی تصمیمسلسلهدرخت ت 3شکل 

 3مندرج در جدول برای انجام مقایسات زوجی از عبارات کالمی 

 .است شدهاستفاده

 طید فازی و عبارت کالمی متناظرت 3جدول 

 کد عبارات کالمی یفازعدد 

 5 اهمیت یکسان (5,5,5)

 2 ترکمی مهم (1,3,5)

 3 ترمهم (7,1,3)

 9 ترخیلی مهم (4,7,1)

 1 ترالعاده مهمفوق (4,4,7)

و ها ، تمامی شتاخص3با استفاده از اعداد فازی مندرج در جدول 

نمونته مقایسته  عنوانبتهبا یکدیگر مقایسه شتدند. ها زیرشاخص

 است. شدهدادهنمایش  9زوجی معیارهای اصلی در جدول 
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 معیارهای اصلی میانگین مقایسات زوجیت 9دول ج

 فرآیند مدیریت مدیریت کیفیت
تمرکز بر 

 مشتری
 آموزش کارگروهی

عدم اطمینان 

 محیطی

ساختار 

 سازمانی

تناسب داخلی و 

 خارجی

 (5،5،5) فرآیند مدیریت
(53933,23394,

23391) 

(93527,93513,

93212) 

(93527,93513,

93212) 

(53395,53913,

23954) 

(93994,53391,

53417) 

(33975,935,

93117) 

 تمرکز بر مشتری
(93279,13779,

13791) 
(5 ،5 ،5) 

(23113,33191,

93133) 

(23179,33155,

93791) 

(23113,33179,

93154) 

(33279,93791,

133) 

(33279,93779,

13291) 

 (931,131,9) کارگروهی
(23911,33975,

935) 
(5 ،5 ،5)  

(23111,33113,

93191) 
(131,731,4) 

(23113,33191,

93533) 

(23911,33913,

93991) 

 (931,131,9) آموزش
(23911,33975,

931) 

(33911,93975,

931) 
(5 ،5 ،5)  (131,731,4) 

(33279,93791,

139) 

(33279,93791,

139) 

عدم اطمینان 

 محیطی
(33779,13291,

133) 

(23111,33175,

935) 

(93555,93531,

93591) 

(93555,93531,

93591) 
(5 ،5 ،5)  

(33279,93791,

133) 

(53395,53975,

23933) 

 ساختار سازمانی
(23791,933,

13933) 

(53395,53975,

23933) 

(23913,33979,

93554) 

(53394,53979,

23912) 

(53395,53975

,23933) 
(5 ،5 ،5)  

(33279,93791,

133) 

تناسب داخلی و 

 خارجی
(53111,23113,

33191) 

(53995,23375,

23933) 

(33913,93991,

93133) 

(53394,53979,

23912) 

(33279,93791,

133) 

(53395,53975,

23933) 
(5 ،5 ،5)  

93979= gCR  93911= mCR  سازگار 

 تیفیک تیرینسبت به مد 2سطح های شاخص تیمحاسبه درجه ارجح ت1جدول 

 مدیریت کیفیت
فرآیند 

 مدیریت

تمرکز بر 

 مشتری
 آموزش کارگروهی

عدم اطمینان 

 محیطی

ساختار 

 سازمانی

تناسب داخلی 

 خارجیو 

درجه 

 یتربزرگ

 نهایی

اوزان نرماالیز 

 شده

 9 9 93991 93991 93191 9 93991 93554 - فرآیند مدیریت

 93291 93911 5 5 5 93911 93419 - 5 تمرکز بر مشتری

 93253 93949 5 5 5 93949 - 5 5 کارگروهی

 93237 5 5 5 5 - 5 5 5 آموزش

 93941 93999 93494 93944 - 93999 93153 93115 5 عدم اطمینان محیطی

 9353 9311 5 - 5 9311 93112 93197 5 ساختار سازمانی

 93554 93199 - 93494 5 93199 93152 9311 5 تناسب داخلی و خارجی

 5 93225        مجموع

 

با محاسبه نترخ ناستازگاری بتر ای دو متاتریس بتر ، 9در جدول 

بتا ها شتاخص روش گوگتوس و بتوچر، (57( )51روابتط )اساس 

کته از نتتایج مشتخص  طورهمتانشوند و یممقایسه  5/9آستانه 

متاتریس فتازی  وده وبت 5/9کمتتر از  هاشتاخصایتن  همه است

 .سازگار است

نستبت بته هتدف  2معیارهای ستطح  یبندتیاولو، 1در جدول 

( کته مربتوط بته درجته 1با استتفاده از رابطته )است.  شدهانجام

مربتوط بته نرمتاالیز کتردن بتردار  ( که9بودن و رابطه ) تربزرگ

باشد، شاخص آموزش دارای بیشترین درجته بزرگتی و می هاوزن

 .استت وزن بوده و شاخص مدیریت دارای کمترین درجته و وزن

 انتدعبارتاولویتت  به ترتیب، معیارها جدولاین   نتایج بر اساس

آموزش، کتارگروهی، تمرکتز بتر مشتتری، ستاختار ستازمانی،  تاز

تناستتب داخلتتی و ختتارجی، عتتدم اطمینتتان محیطتتی و فرآینتتد 

 نتتتایجبتتا استتتفاده از ها وزن قطعتتی نهتتایی شتتاخصمتتدیریت. 

و نمودار اوزان نهایی آمده  1در جدول  (،4از رابطه ) آمدهدستبه

 است شدهدادهنشان  (9شکل )در ها شاخص

 نسبت به مدیریت کیفیت هاشاخصماتریس اوزان نهایی ت 1جدول 

 هاشاخصوزن قطعی نهایی  شاخص

 253/9 فرآیند مدیریت

 554/9 تمرکز بر مشتری

 291/9 کارگروهی

 237/9 آموزش

 941/9 عدم اطمینان محیطی

 539/9 ساختار سازمانی

 9 تناسب داخلی و خارجی
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 نسبت به مدیریت کیفیت هاشاخصنمودار اوزان نهایی ت 9شکل 

که با استتفاده از رابطته ها شاخصوزن قطعی نهایی زیر همهنین

و  7در جتدول  هاآنمراه با عالمت اختصاری ، هآمدهدستبه( 4)

نسبت بته متدیریت کیفیتت در  ،هانمودار اوزان نهایی زیرشاخص

 است. شدهدادهنشان  (1شکل )

 نسبت به مدیریت کیفیت هازیرشاخص ماتریس اوزان نهاییت 7جدول 

 مؤلفه وزن قطعی نهایی  بر اساس وزن قطعی اولویت

5 519/9 A1 

2 534/9 A2 

9 597/9 A3 

1 555/9 A4 

7 559/9 A5 

1 551/9 A6 

3 557/9 A7 

9 551/9 A8 

55 991/9 A9 

52 999/9 A10 

53 9 A11 

53 9 A12 

53 9 A13 

4 959/9 A14 

59 994/9 A15 
 

 نسبت به مدیریت کیفیت هازیرشاخصنمودار اوزان نهایی ت 1شکل 

به ترتیب ، هاشاخص اوزان نهایی سیدر ماتر 7 با توجه به جدول

شاخص آموزش و کارگروهی دارای بیشترین و فرآینتد متدیریت 

بتتا رابطتته در . هستتتندها شتتاخصدارای کمتتترین اوزان نهتتایی 

ی هازیرشاخص، 1نتایج جدول  بر اساس هازیرشاخص یبندرتبه

و  یبترداربهرهکیفتی و آمتوزش  ییو شناستاکیفتی  یبرداربهره

نسبت بته ها دارای بیشترین اوزان نهایی گزینهآموزش شناسایی 

مربوط بته  شاخص ریز 9ه این نکته اینک. مدیریت کیفیت هستند

 یهانتهیگزشاخص آموزش هستند. و  دو شاخص فرایند مدیریت

عتدم اطمینتتان ستتازمانی از شتاخص عتتدم اطمینتتان محیطتتی و 

ارگتتانیکی از  ستتاختار ( وماشتتینی) یکیمکتتانستتاختار همهنتتین 

ها شاخص ساختار ستازمانی دارای کمتترین اوزان نهتایی گزینته

کنترل کیفی ساختمان  هایشرکتنسبت به مدیریت کیفیت در 

و  بترداریبهرهآمتوزش  یهانتهیگز 1با توجه به جتدول  .هستند

آموزش شناسایی دارای باالترین وزن قطعی بوده که اهمیت ایتن 

کنتترل کیفتی  هایشترکتدر مدیریت کیفیت  وضو بهعامل را 

 .داردیمساختمان بیان 

 گیریو نتیجه بحث -9

ستازی عوامل متؤثر در پیاده استخراج و ارزیابی باهدفاین مقاله 

، کنترل کیفی و مقاومتت مصتالح هایشرکتدر  کیفیتمدیریت 

ذکر . شتایانبا نگرشی متفاوت از سایر مقاالت نگاشته شده استت

کاررفتته، به یهازیرشتاخصاست به دلیل ذهنی بودن برختی از 

انتخاب یک عدد معین برای تعیین اهمیتت هتر یتک از معیارهتا 

 این تحقیتق از لاا در ؛ستیاز دقت کافی برخوردار ن ،دشوار بوده

 یمراتبسلستله لیتحل ندیفرا جینتا. است شدهاستفادهفازی  اعداد

وزن را به ختود  نیشتریکه شاخص آموزش ب دهدینشان م یفاز

 ،یکتارگروه ت،یریمتد نتدیفرا یارهتایاختصاص داده است و مع

و  یو ختارج یتناسب داخلت ،یساختار سازمان ،یتمرکز بر مشتر

 انیتدر م .انتدبعتد قرارگرفته یهادر رتبه یطیمح نانیعدم اطم

و آمتوزش  یبردارمربوط به آموزش، آموزش بهره یهازیرشاخص

را به ختود اختصتاص  تیاهم زانیم نیشتریب بیبه ترت ییشناسا

ستاختار ستازمانی مکتانیکی و ستاختار ی هازیرشاخصو  اندداده

. بتا انتددادهسازمانی ارگانیکی کمترین اوزان را به خود اختصاص 

ی آموزش و فرآیند مدیریت، هاشاخصتوجه به وزن قطعی باالی 

ایتن بته  اییتژهوبایتد توجته  ،هاشاخصدر ماتریس اوزان نهایی 

کنتترل کیفتی ستاختمان صتورت بگیترد.  هایشرکتعوامل در 

شده در تمتامی  روزبهنوین و  یهاآموزششاخص آموزش با ارائه 

صحیح  یزیربرنامهشرکت همراه با همکاری و  هاییتفعالسطو  

مدیریت کیفیت در ستطح  سازییادهپمدیریت موجب تسریع در 

نتتتایج پتتژوهش و  .گتترددمیمهندستتین مشتتاور  هایشتترکت
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ودر و همکتاران ها، از این منرر با نتایج شترشاخص بندییمتقس

 [ مشابهت دارد.59[ و اعرابی و همکاران ]52]

هتتای فراینتتدهای ادبیتتات متتدیریت کیفیتتت بستتیاری از پروژه

یی است کته در آن استتانداردهای هافهرستوساز مملو از ساخت

شتده استت و ایتن متداول هتر بختش گردآوری مدیریت کیفیت

نقش مهمی در افزایش درک و شناخت مدیران پتروژه  هافهرست

ماهیتت موجود در هر پتروژه و  هر بخش از انواع مدیریت کیفیت

 این اطالعات در ادبیات مدیریت کیفیت فقدانکند. ایفا می هاآن

هایی است که این تحقیق بتا آن مواجته بتوده ازجمله محدودیت

مدیریت کیفیت بتا  هایشاخصاست. در راستای حل این مشکل 

با نرر خبرگان شناستایی  هاآنسازی مرور ادبیات تحقیق و بومی

شده ریاضتی و استتفاده از یق تثبیتهای دقفرمول برهیتکشدند. 

، اعتبار بیشتری به استفاده صتحیح از فازی AHP یافزارنرمابزار 

ی هاشتاخصبا توجه بته ایتن موضتوع کته دهد. این موضوع می

دارای بیشتتترین اهمیتتت در میتتان  فرآینتتد متتدیریتو  آمتتوزش

ها به اهمیت این شاخص توانیم، باشندیمی پژوهش هاشاخص

کنترل کیفی )مهندسین مشتاور( ستاختمان پتی  هایشرکتدر 

مهندستین  هایشترکتاز نامشتان پیداستت طور کته برد. همان

 یهارشتته التحصتیالنفارغاز کارشناستان و  یامجموعتهمشاور 

را شتامل  ...صتنایع و، شتیمی، معتدن، مختلد همهتون عمتران

 بته دلیتلمجموعته از افتراد  همکاری و کارگروهی ایتن .شودیم

متفاوت  هایتخصصدانش و ، متفاوت ابزارآالتاستفاده از علوم و 

کته بتا  طلبتدیمت جمعیدستتههمکاری کارگروهی و را همراه با 

، پتژوهش یهانتهیگزدر رابطته بتا . نتایج پژوهش همخوان است

که از اهمیت  قرار دارندمدیریت و آموزش در اولویت  یهاشاخص

در هماهنگی  یمشخطو دادن  هایریگمیتصمفرآیند مدیریت در 

 آمتتوزشکنتتترل کیفتتی ستتاختمان و  هایشتترکت یهتتاتیفعال

بستیار حتائز  کاری افزایش راندمان درجهتو تیم کاری  کارکنان

 .باشندمی تیاهم

با استفاده از نتتایج ایتن پتژوهش بته  توانندمیمهندسین مشاور 

خود پرداخته و نیتز بتا  یافزایش کارایی و کیفیت خدمات کنترل

عملیتات  استانداردسازی درجهتاین تحقیق  هایدادهاستفاده از 

 هایشتترکت هتتاییتفعال ستتطح گستتتردهکنتتترل کیفتتی در 

 بتادانشکیفیتت و با ارائه ختدمات نمایند. مشاور اقداممهندسین 

عمرانی و ساختمانی گشته  هایپروژهسبب افزایش طول عمر  باال

. گترددمی هتاپروژهو نیز سبب کاهش چشمگیر خطا در اجترای 

 یدو عامتل همگتون را بررست میتنقش معتتدل و مال قیتحق نیا

را در نرتر  گرید یهایهمگون تواندیم یشتریب قاتیتحق کندیم

 .ردیبگ

 تیتفیک تیریدر مد یانقش برجسته تواندیکه م یاز عوامل یکی

و مقاومتت مصتالح  یفتیمشتاور کنتترل ک نیمهندس هایشرکت

ضمن خدمت و آموزش کار با  یهاساختمان داشته باشد آموزش

قبتل  یهااست. آموزش یفیکنترل ک دیجد یهاادوات و دستگاه

توانتد بته یختدمت مت نیح یتخصص یهااز شروع به کار و دوره

 کیتمشاور اضافه کنتد چنانهته  نیارتقاء سطح تخصص مهندس

شتود  یمهندس مشاور در ارائه خدمات دچار مشتکالت تخصصت

خواهد  انیو کارفرما نیمراجع یتیآن اعتراض و نارضا امدیپ نیاول

 یهتاروز دورهو بته یلتیتکم یآموزشت یهادوره نکهیبود، ضمن ا

 مشاور استت نیمهندس هایشرکت یو الزم برا یضرور یآموزش

بتتاال نستتب بتته  ییپاستتخگو تیتتکتته ستتبب ارتبتتاط متتؤثر و باقابل

تنوع در ارائته  جادیا .گرددیم انیکارفرما یفیکنترل ک یتقاضاها

 ل،یکروپایانجام م تیمانند قابل هاآن فرد بودنخدمات و منحصربه

 افیتو ال یاستتفاده از متواد افزودنت ،یبارگاار یلیتکم یهاتست

مقاومت بتن منجر به جلتب  شیافزا یبتن برا هیکربن در ته بریف

ختدمات از  یاگستترده دیتاز ط انیتو کارفرما انیترمش تیرضا

و  یزمتان طیدر شترا انیتوجه داشت کته مشتتر دیشد. با اهدخو

 نیمهندست هایشترکتبه ارتباط با  ازمندیمختلد پروژه ن یمکان

بتا انجتام  .د بتودنتو مقاومتت مصتالح خواه یفیمشاور کنترل ک

و شتتناخت عوامتتل تأثیرگتتاار بتتر متتدیریت الزم  یهتتاینتتیبشیپ

 طیدر شرا توانیممهندسین مشاور  هایشرکتکیفیت در سطح 

؛ پاسخ گفت به بهترین نحو انیکارفرما یازهاین گوناگون نسبت به

 دیتدگاه امتحتان بترای را ختوبی نقطته ختدمات صنعت بنابراین

. نماینتدمی تأمین کیفی مدیریت عملکردهای محتوای به وابسته

، مربتوط بته شتده استتپتژوهش استفاده نیتکته در ا ییهاداده

 عیبته صتنا تواندیم جینتا نیا نیبنابرا است؛ یخدمات هایشرکت

 یدارا یهای ختتدماتداده شتود. ستازمان میتعمتت گترید یختدمات

 نسبت به تیفیک تیریمد یعملکردها یاز اجرا یکوتاه خههیتار

 قیتتحق یرا بترا یترافتهیرشتدن یهستند و فضا یدیتول صنایع

نقطته  صنایع ختدماتی و تولیتدی دیگتر، نیبنابرا؛ کنندیم هیته

 یوابستتته بتته محتتتوا دگاهیتتامتحتتان د یرا بتترا ختتوبی شتتروع

 آینتده اتتحقیقت .نتدینمایمت نیتأم یفیک تیریمد یعملکردها

 و نتایج آن داشته پژوهش این به نسبت بیشتری وسعت دتوانمی

 بهداشتتتی هتتایمراقبت و یختتدماتتولیتتدی،  فضتتاهای دیگتتر در

 .کند پیدا گسترش

 مراجع

 [1] Mehraban, R. (1998). ISO-KS 9000 in the 

framework of Total Quality Management 

Invironment, Paykan Publishing, Tehran, (In 

Persian) 



 تملیرش صادقیآو  سبیطهمامزه امینح                                                          69

 

 7931 بهار -9شماره  -8لد ج                                        نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت                                                   

 

[2] Sharifzadeh, F. (2000). Total Quality 

Management, Principles and Concepts, 

Perspectives and Applications, Terme 

Publishing, Tehran. (In Persian) 

[3] Neissani, R. (2001). Standard ISO-9000 Series 

from Speech to Practice, Tehran, Second 

Edition. (In Persian) 

[4] Naseri, P. (2000). International Standard ISO 

9000-3: Quality and Quality Management 

Standards, Tehran, Second Edition. (In Persian) 

[5] Marash, S. (2004). ISO 9000, Key to Quality 

Management and International Competition, 

Tadbir Monthly, Tehran, No 65, 32-35. (In 

Persian) 

[6] Wacker, J. G. (2004). A theory of formal 

conceptual definitions: developing theory-

building measurement instruments. Journal of 

Operations Management, 22(6), 629-650. 

 [7] Evans, J, Lindsay, W.M. (2011). Managing for 

Quality and Performance Excellence. 8th 

edition. South Western Educational publishing. 

Vol. 10, pp 189–210. 

[8] Ross, Joel E. (2018). Total quality management, 

text, cases and reading, third edition, pp. 11–12. 

[9] Soltani, I. (2005). The role of comprehensive 

quality management, an overview on the quality 

of service technology, Tadbir-year eighteenth 

issue, 155, pp 36-39. (In Persian) 

[10] Arabi, S. M. nazari pouya, R. Ismaili, L. (2011). 

Prioritizing Internal and External Factors 

Affecting Quality Strategy (IranKhodro 

Company), 5th International Conference on 

Strategic Management, Tehran. pp 63–80. 

[11] Malik, M. Z., Banerjee, R., & Ahmad, S. A. 

(2018). A Review Paper on Implementation of 

Total Quality Management (TQM), 

Construction Industry. Vol. 9, Issue, 5(A), pp. 

26515-26517. 

[12] Schroeder, R.G, Dongli, Z, Linderman, K. 

(2013), “The moderating role of contextual 

factors on quality management practices”, 

Journal of Operations Management, Vol. 30, 

pp. 12–23. 

[13] Bahrami, H. R, Karimi, M. (2017). The 

Effectiveness of Quality Management System 

Deployment in Companies Who Received ISO 

Certification - Case Study- Journal of Water 

and Sewage, Vol. 28, Issue, 5, pp. 106-117. (In 

Persian) 

[14] Ajali, Ghasemian Sahebi, Safe. (2017). 

Explaining the Relationship Between Barriers to 

Using Comprehensive Quality Management 

Using Fuzzy Combined Approach (Gas 

Industry). Journal of Resource Management 

Researches, Vol. 7, No (1), pp 1-23. (In Persian) 

[15] Kim, D. Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). 

Relationship between quality management 

practices and innovation. Journal of operations 

management, 30(4), 295-315. 

[16] Sahooa, S., & Yadava, S. (2018). Total Quality 

Management in Indian Manufacturing SMEs. 

Procedia Manufacturing, 21, 541-548. 

[17] Honarpour, A., Jusoh, A., & Md Nor, K. 

(2018). Total quality management, knowledge 

management, and innovation: an empirical study 

in R&D units. Total Quality Management & 

Business Excellence, 29(7-8), 798-816. 

[18] Chang, D. Y. (1992). Extent analysis and 

synthetic decision. Optimization techniques and 

applications, no. (1), pp 352-355. 

[19] Gogus, O., & Boucher, T. O. (1998). Strong 

transitivity, rationality and weak monotonicity 

in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and 

Systems 94. No. (1), pp 133-144. 

 

                                                           
 

5. Marash 

2. Wacker 

3. Evans & Lindsay 

9. Ross 

1. malik et al 

1. Schroeder 

7. Young kima et al 

9. Sahoo et al 



                                   65                           ... های کنترل کیفی ساختمانسازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکتبندی معیارهای پیادهرتبه

 

 www.pqprc.ir                                                                                                       نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 

                                                                                                                                                                                     
4. Honarpour et al 

10.Chang 

11.Gogus & Boucher 


